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AFGHAN GERMAN ONLINE  
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 باشد ینم نین آناللزوماً نظر افغان جرم سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

  ۱۰/۱۶/۹۱۰۲        حنیف رهیاب رحیمی
 

 
 ر!کشو عمومیاز اوضاع فټافټ یک برآورد 

 

 
 .ین بدتر نمیشهاز  یعنیمعادل صفر  وضع امنیتی:

 

 پریشاندربدر و  مردم: زندگی
 

 در نوک بامنا استوار  وضع حکومت:
 

 هم قصاب دزدهم  شبکه های مخابراتی:
 

 کیلوی ده هزار دالر  انصاف:
 

 چاروالیمصروف  شاروالی:
 

 وآخ نمی گویند مانند مورچه هر روز پایمال شده می روند امنیتی:نیروهای 
 

 در ماه رمضان درنده تر از پیش  طالب ها:
 

 طالب ظالم تر و مردار تر از داعش:
 

 امادر همه گندگی ه القاعده:
 

 در سیاست. های خشتک کشال مکارگی بیشتر طالب  مذاکرات صلح:
 

 کند؟بباید ودش هم حیران است چه می کند و چه مامور سرگردان امریکایی که خ زلمی خلیلزاد:
 

 بی روغن و ی نمککچری قروت ب ولسی جرگه:
 

 آسایشگاه متقاعدین مشرانو جرگه:
 

 ههر هفته در زیر ریاست رئیس اجرائیه جلسه دایر می کن حکومت:
 

 ارگان گوش به فرمان رئیس جمهور ستره محکمه:
 

 کشیدن رمضان بشردوست از جلسهمتخصصین در بیرون  گاردهای امنیتی پارلمان:
 

 ژورنالیستان بدون مدرک و بدون شهادتنامه سخنگوها:
 

 نخبگان لگدمال جامعه ژورنالیستان:
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 داغدار ترین موجودات در کشور  مادران:
 

 پریشان، پریشان و پریشان پدران:
 

 افسرده ،دلواپس، مشوش همسران:
 

 فلمهای سلیم شاهین یکی از انتخابات:
 

 میدان هوایی حامد غنی. کابل:میدان هوایی 
 

 در خانه های خود هم کسی مصئوون و امن نیست.  امنیت:
 

 از پیش قیمت تردر صد  ۰۱الی  ۹۱در ماه رمضان  نرخ و نوا:
 

 پله بین های منفعت جو احزاب سیاسی:
 

 وضع مکاتب: 
 

 صاحب حاضر ،چپراسی
 

 تا هنوز ویران،  ،هاتعمیر
 

 کمبود و کمیافت ،ینمعلم
 

 چاپ بازار قصه خوانی پشاور ،کتاب های درسی
 

 سطح تحصیالت: 
 

 در فیسبوک همه لیسانس. در بیرون اکثریت مطلق بیسواد
 

 نگران کننده. آیندٔه کشور:
 

 کرزی سال حکومت ۰۱ثمرهٔ  زیر پل سوخته:
 

 مردم افغانستان: 
 

 تروریست و قاچاقبر در نزد دنیا:
 

، در دنیا بی مثال غیرت افغانی گی درجه اول، در کاکهدر تأریخ شش هزار ساله،  در نزد خود شان:
 به فلک تن نمی دهند!در سطح بین الملل 

 

 تقلبی پروفایل پنجاه درصد فیسبوک ها:
 

 آدم ربایی، رشوت، سرقت های مسلحانه و اختالس بزنس های پردرآمد:
 

 سیاسی واسطه بازی، فساد اداری، باندهای مافیایی سیاسی و غیر مرض های بی درمان:
 

 کورموش سجده بر هر آستان، مانند  سرگردان در هر مرغانچه مانند شغال کرزی:حامد 
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 شدرصد زعامت ۰۱در واپسین روزهای  عبدهللا عبدهللا:
 

فټافټ   دیگر تا درین مدتشش ماه  برایماندن در قدرت  تپ و تالش بخاطر رئیس جمهور غنی:
 صدیق  و امرخیل باباالبته درصورت همکاری صادقانهٔ   !و صلح را برقرار نماید آرامی بیاورد

 افغان! 

 

، طلب پوزش از جانب بنده نثار خدا کند ازرده نشوند اگر کدام کسی از قید قلم مانده باشدنوت: 
 شان باد!


